บัญชีโครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บรุ ี
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

งบประมาณ งบดาเนินงาน
ทั้งหมด (บาท)
(บาท)

งบลงทุน
(บาท)

งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

หน่วยดาเนินการ

15,639,800

1,899,800

13,740,000

1,899,800

1,899,800

-

1.1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

406,900

406,900

1.1.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปไผ่

154,000

154,000

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

1.1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

252,900

252,900

สานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

1,492,900

1,492,900

183,800

183,800

สานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1,309,100

1,309,100

สานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตรในพืน้ ที่แปลงใหญ่
และพืน้ ที่ที่มีศักยภาพ

1.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
1.2.1 ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพือ่ สุขภาพ
1.2.2 พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปลาช่อนเพือ่ ขับเคลื่อนแปลงใหญ่
2. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการเรียนรูโ้ ครงการตามพระราชดาริ

13,740,000

13,740,000

2.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ หนองลาด

13,740,000

13,740,000

2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพืน้ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริฯ หนองลาด
ตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

3,740,000

3,740,000

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

2.1.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ในพืน้ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดาริฯ หนองลาด ตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทาง
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.282 กิโลเมตร

10,000,000

10,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

139,552,500

7,552,500 132,000,000

ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรือ่ งเล่าจังหวัดสิงห์บรุ ี

7,552,500

7,552,500

3.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร

6,202,500

6,202,500

3.1.1 งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์

4,327,500

4,327,500

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

3.1.2 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพืน้ บ้าน

1,875,000

1,875,000

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต จังหวัดสิงห์บรุ ี

1,350,000

1,350,000

3.2.1 ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5

1,125,000

1,125,000

225,000

225,000

3.2.2 สืบสาน ปลูกจิตสานึก และน้อมราลึกวันค่ายแตก

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

4. โครงการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

122,000,000

122,000,000

4.1 ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว

122,000,000

122,000,000

4.1.1 ก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย – สิงห์
ใต้ ระหว่าง กม.82+263 – กม.83+100 ตาบลม่วงหมู่ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จานวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง 0.837 กิโลเมตร

30,000,000

30,000,000

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

4.1.2 ปรับปรุงและขยายถนนเพือ่ พัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจัน ทาง
หลวงหมายเลข 369 ตอน เลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่าง กม.0+200 – กม.1+380 ตาบล
ต้นโพธิ์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1.180
กิโลเมตร

24,000,000

24,000,000

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

4.1.3 ยกระดับมาตรฐานชั้นทางขยายความกว้างผิวทาง ถนนสาย สห.3008 แยกทาง
หลวงหมายเลข 309 - แยกทางหลวงหมายเลข 3032 ระหว่าง กม.10+082 – กม.
10+799 และ กม.12+937 – กม.13+625 ตาบลพิกุลทอง,ตาบลวิหารขาว อาเภอท่า
ช้าง และตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร

13,000,000

13,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบดาเนินงาน
ทั้งหมด (บาท)
(บาท)

งบลงทุน
(บาท)

งบรายจ่ายอื่น
(บาท)

หน่วยดาเนินการ

4.1.4 ขยายช่องจราจรเพือ่ เปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัด
กระดังงา – บ้านม้า ระหว่าง กม.48+600 – กม.49+600 ตาบลอินทร์บุรี อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทาง
1.000 กิโลเมตร

30,000,000

30,000,000

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

4.1.5 ขยายถนนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสัญจรสู่วดั พิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309
ตอน ไชโย – ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.83+300 – กม.84+300 ตาบลโรง
ช้าง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

25,000,000

25,000,000

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บรุ ี

10,000,000

10,000,000

5.1 พัฒนาแหล่งจาหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น

10,000,000

10,000,000

5.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดน้าวังมัจฉา วัดพระนอนจักร์สีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2
ตาบลจักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

10,000,000

10,000,000

23,446,000

1,096,000

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพือ่ ความมั่นคง และความสงบ
เรียบร้อยนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

1,096,000

1,096,000

6.1 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

1,096,000

1,096,000

6.1.1 ขับเคลื่อนการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี

1,096,000

1,096,000

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

22,350,000

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพืน้ ที่จังหวัดสิงห์บรุ ี

22,350,000

22,350,000

7.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

22,350,000

22,350,000

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี

22,350,000

22,350,000

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

รวม 3 ผลผลิต 178,638,300

10,548,300 168,090,000

7.1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาเจ้
้ าพระยา หมู่ที่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ตาบล
หัวป่า อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ระยะที่ 2) ระยะทาง 200.00 เมตร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000
รวมทั้งสิ้น 186,638,300

8,000,000
10,548,300 168,090,000

8,000,000

